
Manual do Sistema de Emissão de Guia de Recolhimento da União 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
 

A Guia de Recolhimento da União (GRU) é um documento padronizado para o ingresso 

de valores na Conta Única da União, utilizado pelas Unidades Gestoras (UG) para 

arrecadação de receitas e demais valores ao Tesouro Nacional e nos pagamentos entre 

órgãos da Administração Pública Federal. 

 

Há dois tipos de GRU, Simples e Cobrança. A seguir serão listadas as diferenças entre 

cada uma. 

 

GRU Simples: 

·         Pagamento apenas no Banco do Brasil; 

·         Confirmação do pagamento em 5 dias úteis. 

  

GRU Cobrança: 

·         Pagamento em qualquer banco; 

·         Confirmação do pagamento no dia seguinte; 

·         Pagamento por qualquer plataforma de internet banking, celular e tablet; 

·         Integração com os dados do CPF/CNPJ; 

·         Possibilidade de divisão/rateio da taxa; 

·         Agilidade no preenchimento dos dados do requerente. 

 

Este manual explica a utilização do Sistema de Emissão de Guia de Recolhimento da 

União do Cade, funcionalidade que permite emitir GRU Cobrança para pagamento de 

taxas processuais. 

 

 

  



Emissão de GRU 

Pelo site do Cade, é possível emitir GRU Cobrança para pagamento de taxas processuais 

de Ato de Concentração e de Consulta. Lembre-se sempre de observar a veracidade 

das informações fornecidas. 

 

Para gerar a GRU, acesse o site do Cade em gov.br/cade. 

 

 
 

Em seguida, clique no botão Emissão de GRU que se encontra logo abaixo do quadro 

de notícias. 

 

 
 

Ao clicar, você terá as opções de gerar GRU para pagamentos das taxas de Ato de 

Concentração ou Consulta e a opções de Reimprimir GRU / Atualizar data de 

vencimento.  

 



 
 

Ao acionar o botão Ato de Concentração ou Consulta, você será direcionado à página 

de Guia de Recolhimento da União - Solicitação para preenchimento do formulário 

com os dados de pessoa física ou jurídica. 

 

 
 

Na parte superior da página no campo Dados de Taxa processual será informado o valor 

cobrado da taxa. Atualmente, o pedido de aprovação de Ato de Concentração 

Econômica gera uma taxa processual no valor de R$ 85 mil e o pedido de Consulta, no 

valor de R$15.000,00.  

 

Os campos de Dados de Pessoa Física ou Jurídica e Dados de Endereço devem ser 

preenchidos com as informações de identificação do primeiro requerente pagador (no 

caso de rateio de taxa) ou do único pagador. Em valor a ser pago, deve ser incluída a 



parcela do primeiro requerente pagador ou o valor total da taxa, no caso de único 

pagador. 

 

Atenção: É possível que os dados de pessoa física ou jurídica preenchidos no Sistema 

de Emissão de GRU sejam aproveitados no preenchimento dos requerentes do 

protocolo eletrônico de Ato de Concentração ou de Consulta. Para isso, é necessário 

incluir, na GRU, os dados das empresas envolvidas na operação, e não do escritório de 

advocacia que as representa. 

 

Depois do preenchimento dos dados, clicando no botão Salvar, o sistema emite a 

mensagem abaixo: 

  

 
 

Posteriormente abrirá uma tela com os dados da solicitação. 

No caso de único pagador, com preenchimento da totalidade do valor da taxa 

processual, aparecerá ícone para Gerar e Enviar GRU 

 

 
 

No caso de rateio da taxa processual, será necessário preencher os dados do(s) outro(s) 

pagador(es) em Incluir pessoa física ou jurídica 



 
 

Ao clicar, você será direcionado à página Emissão de GRU, onde preencherá os campos 

e informará o Valor a distribuir. 

 

 
 



Atenção: A GRU apenas será gerada quando o somatório dos valores totalizar a taxa 

processual da operação correspondente, ou seja, quando o sistema indicar que não 

restam valores a distribuir. Portanto, não é possível uma parte gerar a GRU apenas da 

sua parcela. Em caso de divisão, não há valores mínimos das parcelas. 

 

Para facilitar o controle, o sitema indica quanto já foi distribuído e quanto falta a 

distribuir. O sistema não permite incluir pessoa física ou jurídica após a divisão do total 

da taxa e também não permite preencher parcela maior do que o valor faltante. 

 

Quando a divisão dos valores chegar à totalidade da taxa processual, o botão Gerar e 

Enviar GRU será disponibilizado para cada pagador: 

 

 
 

Na funcionalidade Visualizar será apresentado o detalhamento do registro da GRU. 

 



 
 

Clicando no botão Gerar e enviar GRU, o sistema emite a mensagem abaixo:  

 

 
 

Ao marcar a caixa de seleção do Captcha, o sistema permite a geração e envio da GRU 

para o e-mail cadastrado da pessoa jurídica ou física pagadora. Então o sistema 

apresentará uma mensagem informando sucesso no envio do e-mail. 

 

O botão Editar permite alterar os dados da pessoa física ou jurídica e os dados de valores 

da GRU. 

  

O botão Excluir exclui o registro da pessoa física ou juríca, devendo incluir outra para 

inteirar o valor da taxa processual. 

 

Ao acionar o botão Imprimir todas GRU na parte inferior da tela, o sistema apresenta 

os dados do(s) boleto(s) prontos para serem impressos ou salvos. 

 

Após o clique no botão Gerar e enviar todas GRU por email, o sistema apresenta uma 

mensagem na tela informando que a GRU foi enviada para o e-mail da primeira pessoa 

jurpidica ou física cadastrada. 

 

 
 

 



No botão Editar de um registro, é possível alterar os dados anteriormente preenchidos. 

Na tela de edição, clicando em Listar as pessoas já incluídas, o sistema apresenta as 

pessoas físicas ou jurídicas envolvidas. 

 

 
 

No botão Salvar, os dados alterador serão atualizados no registro. Já em Cancelar, o 

sistema cancela a edição dos campos, retornando para a tela anterior. 

 

Atenção! Para alterar o valor da GRU de um pagador, basta clicar no botão Editar, 

alterar o campo Valor a ser pago e salvar. 

 
 

Posteriormente, ao clicar em Salvar, o sistema apresenta a mensagem abaixo:  

 

 
 



 Reimprimir / Atualizar data de vencimento 

 

No botão Reimprimir GRU / Atualizar data de vencimento, você será direcionado à 

página de Reimpressão de GRU; preencha o campo Tipo de identificação com CPF ou 

CNPJ do pagador e o campo Número de Controle com o código recebido por e-mail ao 

solicitar a emissão de GRU. 

 

 
 

 
 

  



Ao clicar em Avançar, é apresentada a tela Reimprimir / Alterar Vencimento GRU com 

Dados da GRU, onde é permitido realizar a alteração da data vencimento com prazo 

máximo de 10 dias. 

 

  
 

Marquer a caixa de seleção do Captcha para prosseguimento da ação, em seguida 

escolha entre as ações Salvar e imprimir GRU ou Salvar, enviar e imprimir GRU. 

Selecionando a primeira opção, o sistema emite um documento de boleto para 

pagamento, pronto para ser impresso. Selecionando a segunda opção, o sistema 

também envia o documento para o e-mail cadastrado. 
 

  



Importação dos dados da GRU no protocolo eletrônico 

 

É possível importar os dados das pessoa física ou jurídica preenchidos no Sistema de 

Emissão de GRU para o protocolo eletrônico de Ato de Concentração ou de Consulta.  

 

Acesse o ambiente de usuário externo do SEI do Cade, vá em Protocolo eletrônico e 

selecione a operação de interesse  Novo: Notificação de AC com GRU Cobrança ou 

Novo: Requerimento de Consulta com GRU Cobrança 

 

Para Notificação de AC, selecione a opção correspondente e clique em Incluir GRU 

 
 



 
 

Preencha com o número de controle da GRU enviado por e-mail, quando a Guia foi 

gerada. 

 

Para Requerimento de Consulta, selecione a opção correspondente e clique em Incluir 

GRU 

 

 



 
 

 
 

Preencha com o número de controle da GRU enviado por e-mail, quando a Guia foi 

gerada. 

 

 

 

 

 



Suporte 

Caso precise de suporte no uso do Sistema de Emissão de GRU, você pode entrar em 

contato pelo e-mail digital@cade.gov.br e pelos telefones (61) 3031-1825 e (61) 3221-

8501. 

 

mailto:digital@cade.gov.br

